
OČEKÁVANÉ ZMĚNY V ISKN

V DŮSLEDKU NOVÉHO OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

Helena Šandová                                        28.5.2013



Budova součástí pozemku

� součástí parcely na stejném LV

� může ležet na více parcelách

� vlastnictví, vazby na listiny, JPV jen u 

parcely (převod z budovy na parcelu)

� nelze ji plombovat

� evidence stejná jako dosud

� možnost vzniku jednotek

� součástí parcely na stejném LV

� může ležet na více parcelách

� vlastnictví, vazby na listiny, JPV jen u 

parcely (převod z budovy na parcelu)

� nelze ji plombovat

� evidence stejná jako dosud

� možnost vzniku jednotek



Budova součástí pozemku – změny v ISKN

Výměnný formát

Výpis z KN

� doplnění datového bloku BUD 
(skupina NEMO) o nový 
nepovinný atribut, že stavba je 
součástí pozemku (ano/ne)

� stavba se nebude zobrazovat 
samostatně v části B-LV, ale bude 
zobrazena jako způsob využití 
pozemku u parcely (ukázka1)



Právo stavby
� vzhledem k vlastníkovi = nemovitost (bude evidováno jako 

samostatný objekt), vzhledem k pozemkům = právní vztah

� na dobu určitou, nejdéle na 99 let – vede se poslední den platnosti a
účel (nový číselník) 

� zatěžuje cizí pozemky - osoba, jíž toto právo přísluší, je oprávněna 
mít na pozemku stavbu 

� zřízení smlouvou - vkladem do KN

� může zatížit jeden či více pozemků 

� na jedné parcele může být zapsáno nejvýše jedno právo stavby

� z jednoho práva stavby může vzniknout více staveb

� umožněno vytvoření práva stavby i k parcele, na které již stavba 
existuje

� na pozemku s právem stavby - zápis budovy tak, že bude součástí 
práva stavby

� práva stavby se budou plombovat

� v ISKN má povinnou identifikační parcelu (jako současná stavba)

� k právu stavby bude možné evidovat vlastnictví, listiny i JPV

� bude umožněno provádět vymezení jednotek v právu stavby, pokud 
je jeho součástí budova



Právo stavby – změny v ISKN

Datový model

Výpis z KN

� 3 nové datové bloky ve skupině NEMO:
- PS = práva stavby
- UCEL = číselník účelů PS
- RU = přiřazení účelů PS k právu stavby

� doplnění odkazu na právo stavby do bloků:
ve skupině Nemovitosti (NEMO):
- PAR (parcely) + odkaz na identif.parcelu,
- RZO (přiřazení zp.ochrany nem.),
ve skupině Řízení (RIZE):
- RL (přiřazení listin, vlastnictví a JPV),
- OBJRIZ (objekty řízení),
ve skupině Jiné právní vztahy (JPVZ):
- JPV (jiné právní vztahy) doplněny odkazy 

na právo stavby PRO a K

� shodný vlastník parcely a práva stavby – právo 
stavby = samostatná nemovitost v části B-LV

� jiný vlastník práva stavby - právní vztah v části 
C-LV (ukázka2)

Výměnný formát



Přídatné spoluvlastnictví

� místně i účelem vymezený celek =  nemovitost 
nadřazená + nemovitost v přídatném 
spoluvlastnictví

� PřSV nebude navázáno na osobu vlastníka, ale 
na nemovitost, k jejímuž využití věc v PřSV
slouží

� PřSV nebude možné na LV kombinovat s jiným 
typem vlastnictví

� do číselníku JPV přibudou další 2 JPV s názvem 
„přídatné spoluvlastnictví“:

- právní vztah, který bude mít charakter 
vlastnictví (část A-LV) – řešeno novým 
atributem

- právní vztah, který definuje vazbu mezi 
nadřízenou a podřízenou nemovitostí (část 
B1-LV)



Přídatné spoluvlastnictví – změny v ISKN

Výměnný formát

Výpis z KN

� rozšíření datového bloku Vlastnictví (VLA) 
skupiny VLST o vazby na nadřazené 
nemovitosti, tj. budovu, parcelu, jednotku 
nebo právo stavby

� doplnění bloku JPV (skupina JPVZ) o 
atribut, že právní vztah lze kopírovat z 
nemovitosti nadřazené k nemovitosti v 
přídatném spoluvlastnictví

� LV s nadřazenými nemovitostmi: v sekci B1 
informace o tom, že k nemovitosti patří podíl na 
nemovitosti v PřSV

� LV s nemovitostmi v přídatném spoluvlastnictví: 
v části A-LV uveden pouze „vlastník 
nemovitosti p.č….“, nikoliv jmenný seznam 
vlastníků

� ukázka3



Evidence jednotek podle z.72/1994 Sb. a NOZ

� podle zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů – jednotka = byt 

nebo nebytový prostor, k tomu přísluší podíl na společných 

částech domu

� podle NOZ – jednotka = byt nebo nebytový prostor (soubor 

bytů nebo nebytových prostorů) včetně podílu na společných 

částech domu

� ukončeno evidování rozestavěných jednotek (ukončením 

platnosti v číselníku typů jednotek) 

� jednotky zakládány s vazbou na budovu

Výměnný formát
� rozšíření datového bloku Jednotky (JEDN) 

skupiny NEMO o atribut, zda je jednotka 
evidována podle NOZ nebo ne (a/n)



Dočasné stavby

� nebude se evidovat rozestavěná budova a rozestavěná 

jednotka (ukončení platnosti kódů v číselníku typů budov a 

jednotek)

Dočasná stavba

� nesmí být součástí pozemku

� může být součástí práva stavby

� může mít přiděleno pouze číslo evidenční nebo být bez čísla

� nesmí mít více čísel domovních

� doba trvání dočasné stavby nebude evidována

Výměnný formát
� rozšíření datového bloku Budovy (BUD) 

skupiny NEMO o atribut, zda je stavba 
dočasná (a/n)

Výpis z KN � ve sloupci „další údaje“ u stavby uvedeno 
„dočasná stavba“ (ukázka4)



Plombování pořadí zápisů

� časový údaj podání dosud pro řízení V, PD (podací deník), nově i pro 

řízení Z

� údaj o pořadí – okamžik doručení žádosti o zápis –

DDMMRR HH:MM:SS

� až od účinnosti NKZ (snad 1.1.2014), ke starým zápisům nebude 

pořadí doplňováno

� údaj o pořadí bude evidován na úrovni vybraných JPV 

prostřednictvím číselníku JPV – nový atribut

� při založení nového JPV, bude datum automatizovaně přebíráno 

z data podání/přijetí

� datum právních účinků zápisu bude nadále veden a zobrazován na 

úrovni listiny dosavadním způsobem



Práva zapisovaná vkladem a záznamem

� současnost: vkladem vznik, změna, zánik práv: vlastnické 
právo, věcné břemeno, zástavní právo, podzástavní
právo, předkupní právo s účinky věcného práva

� nově: vkladem vznik, změna, zánik, promlčení a uznání 
existence nebo neexistence práv, např. právo stavby, 
budoucí zástavní právo, budoucí výměnek, přídatné 
spoluvl., nájem, pacht a další

� vznik nového číselníku – historie typů JPV

� uvolnění zástavního práva

� záměna zástavního práva – budoucí zástavní právo (lhůta 
1 rok)

� přednostní pořadí (časový údaj a poznámka o 
přednostním pořadí)

� vlastnické právo,

� právo stavby

� věcné břemeno,

� zástavní právo,

� budoucí zástavní právo

� podzástavní právo,

� předkupní právo 

� budoucí výměnek,

� přídatné spoluvlastnictví,

� správa svěřenského fondu,

� výhrada vlastnického práva,

� výhrada práva zpětné koupě,

� výhrada práva zpětného prodeje,

� zákaz zcizení nebo zatížení,

� výhrada práva lepšího kupce, 

� ujednání o koupi na zkoušku,

� nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,

� pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,

� vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.



Vazba JPV k jinému věcnému právu

� podpora pro zápis poznámek

� evidence vazby u později zapisovaných JPV k již existujícím 

JPV

� zobrazování poznámky na výstupech u JPV, ke kterému se 

poznámka vztahuje

� nadřízený a podřízený JPV

� kaskádové rušení JPV - musí být zrušeno i podřízené JPV

� nový číselník povolených vazeb právních vztahů



Změny JPV v ISKN

Výměnný formát
� doplnění bloku JPV (skupina JPVZ) o další 

atributy:
- doplňkový popis JPV
- pořadí – čas
- text vyjadřující přednostní pořadí

� doplnění bloku Typů právních vztahů 
(TYPRAV) ve skupině JPVZ o atributy:
- zda je evidováno pořadí
- zda JPV může být nadřízený

Výpis z KN � v části C-LV uvedeno pořadí JPV vč. 
přednostního pořadí a závislých JPV 
(ukázka5)



Poznámka spornosti

� poznámka spornosti rozporuje existenci nebo absenci určitého 
zápisu: 
- stávající zápis vlastnického práva nebo JPV
- to, že byl proveden výmaz JPV
- nemůže rozporovat existenci nemovitosti 

� doložená x nedoložená poznámka spornosti

� automatizovaný výmaz poznámky spornosti, pokud nebyla ve 
stanovené lhůtě (2 měsíce) doložena žalobním návrhem

� rozporován zápis vlastnického práva nebo vymazaný zápis =>
poznámka navázána k nemovitostem

� rozdělení parcely – pozn.spornosti se rozšíří na obě nové parcely

� rozporován existující zápis JPV, bude poznámka navázána k 
tomuto JPV (zruší-li se JPV, ruší se i poznámka spornosti)

� nová funkcionalita -při založení JPV umožní definovat dobu 
platnosti tohoto JPV – lhůta bude kontrolovaná denní administrací



Poznámka spornosti – změny v ISKN

Výměnný formát

Výpis z KN

� doplnění bloku JPV (skupina JPVZ) 
o nový atribut datum ukončení 
platnosti JPV

� k nemovitosti - poznámky spornosti zapsané 
ve vazbě „K nemovitosti“ budou na LV 
zobrazeny v sekci D-LV Jiné zápisy, a to 
v pořadí podle právních účinků
� k JPV - poznámky spornosti zapsané ve 
vazbě K JPV  budou na LV zobrazeny v sekci 
C-LV, vždy pod nadřízeným JPV
� ukázka6



Děkuji za pozornost!

helena.sandova@cuzk.cz


